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1.
Integrator 
model



Genetikken skal skabe værdi i hele kæden – Også efter 
grisen forlader producenten
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2.
Genetisk
fremgang



Genetisk Kerne

 Vi vil at avl I kernebesætninger opfylder 
følgende kriterier:

• Uden brug af flokmedicinering

• Ingen brug af hormoner

• Ingen brug af mælkeanlæg eller rescue
decks

• Løse søer I drægtighed og farestald
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TN70 Vision

•Høj produktivitet

•Væsentlig bidrag 
til slagtegrisen

•God holdbarhed

•Tilpasset 
fremtidens 
produktionssyste
mer
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Ændringer øger afstanden til målet!
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• Indirekte sociale
effekter

• Prolapser i 
vagina/endetarm

• Stress/cirkulasion

Avlsarbejde og dyrevelfærd
- med hele dyret i fokus

• Antal patter
• Osteochondrose

• Kuldvægt 
(mælkeevne)
• Dødfødte

• Stive bevægelser

• Brok
• Ledbetændelse

• Kryptokisme
• Understillede bagben

• Ornelugt
• Holdbarhed ved søer

2007
2008

• Pattegrisedødelighed 3 
uger

• Skuldersår
• Huld ved Fravænning

• Funktionelle patter
• Eksteriør

• CT-osteochondrose



Genetisk fremgang
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3.
Avl for mindre
arbejdskraft



Vores fokus på Robusthed

Mere end 50% 
af avlsmålene er dedikeret til
robusthed & moderegenskaber.



Avl for flere patter
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Avl for stærkere ben
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Mindre arbejde med Topigs Norsvin

 Færre døde dyr som skal bæres ud af besætningen

 Mindre sygdom og behandlingskrævende dyr

 Ammesøer minimeres og mange flytninger af søer og pattegrise

 Fokus på sunde og velfungerende TN70 som gør arbejdet

 Det er lettere at passe 1000 søer end 35.000 pattegrise 
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4.

Slagtegrisen
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TN70 – Genetic progress in finisher quality
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Past 
10 yrs

Coming 
10 yrs

-0.25g/g FCR

+100 g/d growth

-65 kr cost price per finisher

-0.30g/g FCR

+170 g/d growth

-97 kr cost price per finisher



Dansk besætning
TN70+Duroc

Dødelighed er fra frav. til slagt

Kontaktinformation til ejer 
oplyses ved forespørgsel
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Progress in Pigs.
Every day.


